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Aromactiv baby żel 20 g
 

Cena: 12,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 g

Postać Żele

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Aromactiv Baby w postaci żelu jest produktem przeznaczonym dla dzieci już od 1. dnia życia. Nie zawiera on terpenów (w
tym kamfory, mentolu i eukaliptolu), a przy tym jest bezpieczny i delikatny dla dziecięcej skóry.

Na co jest Aromactiv Baby? Wskazaniami do stosowania kosmetyku są katar i zatkany nos. Produkt stosuje się poprzez nacieranie
klatki piersiowej dziecka. Podczas masażu z wykorzystaniem żelu Aromactiv Baby uwalnia się zapach mięty, sosny i eukaliptusa, dzięki
czemu oczyszczenie i udrożnienie dziecięcego nosa staje się łatwiejsze. Masaż z wykorzystaniem żelu Aromactiv Baby pomaga także
dziecku się odprężyć oraz ułatwia mu spokojne zasypianie.

W opakowaniu znajduje się 20 g kosmetyku Aromactiv Baby. W jego skład wchodzą nie tylko substancje uwalniające odświeżające
zapachy, które pomagają dziecku wyciszyć się i zasnąć, ale także odżywcze oleje, których działanie polega na natłuszczaniu dziecięcej
skóry oraz na wzmacnianiu jej naturalnej bariery ochronnej. Wśród wspomnianych olejów wymienić należy olej sojowy, olej
słonecznikowy oraz olej z pestek winogron, a także oliwę z oliwek. Skład kosmetyku Aromactiv Baby wzbogacony został poza tym o
mieszaninę ekstraktów roślinnych. Są to ekstrakty z owoców awokado, nagietka i kwiatów rumianku, które mają działanie nawilżające,
wygładzające i zmiękczające dziecięcą skórę. Dzięki zawartości pantenolu żel Aromactiv Baby dodatkowo łagodzi suchą i podrażnioną
skórę. W składzie kosmetyku znajduje się też mleczko owsiane. Wspomaga ono regenerację dziecięcej skóry oraz zapewnia jej
skuteczną ochronę przed utratą wody. Szczegółowy skład kosmetyku Aromactiv Baby znaleźć można na jego opakowaniu.

Jak stosować kosmetyk Aromactiv Baby? Produkt przeznaczony jest wyłącznie do miejscowego stosowania zewnętrznego. Zawsze
powinien być aplikowany na skórę dziecka pod nadzorem dorosłych. Zaleca się wmasowanie niewielkiej ilości żelu Aromactiv Baby w
klatkę piersiową dziecka. Po chwili od jego nałożenia zaczną uwalniać się odświeżające zapachy eukaliptusa, sosny i mięty. W czasie
stosowania żelu Aromactiv Baby należy pilnować, by nie wchodził on w kontakt z oczami. Jeśli kosmetyk przypadkowo dostanie się do
oczu, należy obficie przemyć je czystą wodą.

Istnieją także przeciwwskazania do stosowania kosmetyku Aromactiv Baby, co oznacza, że nie można go stosować u każdego dziecka.
Przeciwwskazaniem do stosowania żelu Aromactiv Baby jest nadwrażliwość na jego składniki czynne lub którykolwiek ze składników
pomocniczych. Jeśli po zastosowaniu kosmetyku u dziecka wystąpią objawy reakcji alergicznej, należy zaprzestać dalszego stosowania
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produktu i zasięgnąć porady lekarza. Nie jest również zalecane stosowanie żelu Aromactiv Baby u wcześniaków. Kosmetyk należy
bezpiecznie przechowywać – choć może być stosowany u najmłodszych dzieci, niezbędny jest przy tym nadzór dorosłych, dlatego żel
powinien pozostawać niedostępny dla dzieci.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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